
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 6/2022  w dniu 11-04-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.00 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

nieobecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Wiesław Ewertowski 

2. Łukasz Wachowiak 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Edyta Owczarzak – Dyrektor PCPR w Wągrowcu 

2. Beata Jessa – kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu 

Publicznego 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Strategia Rozwoju Powiatu- założenia na nowy okres.  

1.3. Informacja dotycząca bieżącej działalności PCPR. 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji rozpoczął Pan Wiceprzewodniczący Andrzej Wieczorek, który 

powitał wszystkich obecnych członków i gości.  

W dalszej kolejności Pan Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad, który 

został przyjęty przez Komisję. 

 

Pierwsza głos zabrała Pani Edyta Owczarzak i omówiła bieżącą działalność PCPR 

w Wągrowcu. Strategia rozwoju problemów społecznych do 2030 roku będzie gotowa 

do przyjęcia w miesiącu sierpniu 2022r. Dotacje celowe i środki z PEFRON są 

wykorzystywane na bieżąco wg potrzeb. Można skorzystać z dofinansowania do 

środków ortopedycznych dla obywateli Ukrainy.  

Ponadto, PCPR realizuje program celowy pilotażowy finansowany ze środków 

PFRON pt „Aktywny Samorząd”, w ramach którego otrzymało w 2021 roku środki w 

łącznej wysokości 378 767,25 zł, przy czym na zadania w ramach modułu I i II 

przeznaczono środki w wysokości 355 650 zł, z czego do końca 2021 roku 

wydatkowano 237 621 zł. Pozostała kwota wydatkowana jest w I kwartale 2022 roku, 

zgodnie z postanowieniami umowy ws realizacji Programu (aktualnie wykonanie 

osiąga poziom 99,93 %). Powiatowe Centrum realizowało, bądź koordynowało, 

realizację również dwóch innych programów celowych finansowanych ze środków 

PFRON, tj. - „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i F, 

realizowany na podstawie umowy pomiędzy PFRONem a Powiatem Wągrowieckim, 
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 w przedmiocie likwidacji barier i zwiększenia dostępności budynku Urzędu Gminy 

Wągrowiec a także modernizacja i doposażenie pomieszczeń WTZ w Gołańczy, w 

ramach której otrzymano środki w wysokości 259 830,04 zł, w tym 253 493 zł na 

realizację w/w zadań. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi maks. 

odpowiednio 35 % dla UG i 80 % dla WTZ całkowitych kosztów inwestycji. Program w 

części dotyczącej WTZ w Gołańczy został zrealizowany jeszcze w 2021 roku na kwotę 

159 877 zł, natomiast wydatkowanie kwoty 93 500 zł dotyczącej Urzędu Gminy 

Wągrowiec przesunięte zostało na rok 2022; - Program wyrównywania różnic między 

regionami III na rok 2021” w obszarze B, realizowany na podstawie umowy pomiędzy 

PFRONem a Powiatem Wągrowieckim, w przedmiocie likwidacji barier, a dokładnie 

przebudowy holu – montaż windy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki, w ramach 

którego otrzymano środki w wysokości 52 196 zł (plus 1304 zł na koszty obsługi 

programu), a program zrealizowano w pełnej wysokości w miesiącu grudniu 2021. 

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w 85% finansowany ze środków 

rządowych.  

W roku 2021 Zespół wydał ( wszystkie orzeczenia wydane w trybie zaocznym, bez 

uczestnictwa osób orzekanych) 1625 orzeczeń o ustaleniu/odmowie stopnia 

niepełnosprawności: - w tym 1293 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności 

u osób dorosłych (stopień znaczny –300 orzeczeń; umiarkowany – 521 orzeczeń; lekki 

– 472 orzeczeń), - w tym 129 osobom dorosłym wydano orzeczenia o niezaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych, - w tym 50 osobom dorosłym wydano orzeczenie o odmowie 

ustalenia stopnia niepełnosprawności, - w tym 123 dzieciom wydano orzeczenia o 

zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, - w tym 26 dzieciom wydano orzeczenia o 

niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych - w tym 4 dzieciom wydano orzeczenie o 

odmowie ustalenia niepełnosprawności. 

Dużym problemem może być fakt wygaszania rodzin zastępczych zawodowych, 

które nie chcą dalej pełnić swojej funkcji.  Największym sukcesem jest powrót dzieci 

do rodzin biologicznych. Zainicjowano 8 dzieci do adopcji. Natomiast wychowankowie, 

którzy osiągnęli pełnoletność (17 osób) opuściło rodziny zastępcze i rozpoczęli nowe 

życie.  
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Na dzień 31 grudnia 2021 roku w powiecie funkcjonowało: - 20 niezawodowych 

rodzin zastępczych dla 27 podopiecznych - 34 spokrewnione z dzieckiem rodziny 

zastępcze dla 52 podopiecznych 

W 2021 roku 13 dzieci z pieczy zastępczej przebywało w 6 rodzinach pomocowych. 

W 2021 roku na wniosek rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka 

zatrudniono 5 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach 

gospodarskich dla 7 wnioskujących ( przeciętny koszt zatrudnienia 1.590,00 zł /m-ąc ) 

W 2021 roku 13 dzieci pochodzących z rodzin pochodzenia zamieszkałych na 

terenie naszego powiatu przebywało w rodzinnych formach pieczy zastępczej poza 

powiatem wągrowieckim (powiat poniósł koszty w łącznej wysokości 181.236,79 zł tj. 

przeciętnie 1161,78 zł m-c na dziecko). 

W wyniku podejmowanych działań z zakresu pieczy zastępczej, mających na celu 

wychowywanie dziecka w rodzinie własnej, w 2021 roku : - 2 dzieci powróciło pod 

opiekę rodziny biologicznej; - zainicjowano proces adopcyjny 8 podopiecznych pieczy 

rodzinnej, który został zwieńczony 8 adopcjami w 2021 roku. - 17 pełnoletnich 

wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach 

dziecka, opuściło dotychczasowe formy rodzinnej pieczy zastępczej, obecnie z 

powodzeniem realizują indywidualny program usamodzielnienia, korzystając ze 

wsparcia tutejszej jednostki;. - 167 podopiecznym zabezpieczano opiekę i wychowanie 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

Na przestrzeni całego roku 5 dzieci pochodzących z terenu powiatu 

wągrowieckiego przebywała w dwóch instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w 

Wągrowcu oraz w Gdańsku. Roczne koszty ponoszone w związku z pobytem 5 

podopiecznych z terenu powiatu wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych w 2021 roku wyniosły: 356.194,90 zł ( 71.239 zł/osoba/rok) 

 Wysokość środków wykorzystanych przez powiat na realizację ustawowych 

zadań samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w roku 2021 wyniosła ogółem 2.441.684 zł ( 99,93% przyznanego 

algorytmu ) Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych zadania realizowały dwie jednostki powiatowe – PUP ( poz. 

2 -5 tabeli ze str. 13-14 sprawozdania ) oraz PCPR ( pozostałe). 
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W 2021 roku 39 wnioskodawców złożyło wnioski o dofinansowanie na łączną 

kwotę 475 051 zł Dofinansowania udzielono 30 niepełnosprawnym Wnioskodawcom 

na : • likwidację barier architektonicznych (15 osób) - 133 739,00 zł • likwidacja barier 

w komunikowaniu się (2 osoby) - 5 652,00 zł • likwidację barier technicznych (13 osób) 

- 132 921,00 zł wydatkując na ten cel środki PFRON w kwocie 272 312,00 zł, co 

stanowi 99,97 % planu 

Likwidacja barier architektonicznych dotyczyła głównie : dostosowania łazienek 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowania ciągów komunikacyjnych. W 

ramach likwidacji barier technicznych udzielono dofinansowania do zakupu takich 

urządzeń jak: np. schodołaz, dźwig transportowy, specjalistyczny wózek toaletowy, 

przystawka elektryczna do wózka ręcznego, specjalistyczny wózek elektryczny               

(najwyższe dofinansowanie ze środków PFRON – 58.500 zł), zegarek brajlowski, 

mówiący ciśnieniomierz, mówiąca ładowarka akumulatorów z portem USB, czujnik 

poziomu cieczy, mówiący termometr, dalomierz wibracyjny. W ramach likwidacji barier 

w komunikowaniu udzielono dofinansowania do zakupu takich urządzeń jak: np. 

laptopy 

W ramach dostępnych środków PFRON 195 osób z 230 niepełnosprawnych 

otrzymało dofinansowanie lub refundację kosztów zaopatrzenia w w/w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze. Do najczęściej 

refundowanych przedmiotów należały: protezy, ortezy, obuwie ortopedyczne, wózki 

inwalidzkie, pieluchomajtki, pończochy kikutowe, gorsety, cewniki, aparaty słuchowe, 

łóżka rehabilitacyjne oraz rowery rehabilitacyjne Wydatkowano środki w wysokości 

375 161 zł, co stanowi 99,84 % planu. Osoby, którym odmówiono dofinansowania do 

zaopatrzenia w w/w sprzęt, z uwagi na brak środków, poinformowano o możliwości 

ponowienia wniosku w 2022 r. Sprawozdanie z działalności PCPR stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

 

 Następnie zabrała głos Pani Beata Jessa i omówiła Strategię Rozwoju Powiatu 

i jej założenia. Harmonogram prac wygląda następująco. 

I ETAP – Organizacja pracy i przygotowanie planu pracy. Tzw. etap wstępny, 03-

03-3022r. podjęcie Uchwały. Trwają rozmowy z ekspertami i doradcami, którzy 

pomagali nam już wcześniej przy opracowywaniu strategii. 
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II ETAP – Diagnoza sytuacji Powiatu Wągrowieckiego. Prowadzenie badań wśród 

interesariuszy. Zebranie wniosków dotyczących problemów i oczekiwań w zakresie 

rozwoju powiatu na podstawie spotkań, wywiadów i ankiet przeprowadzonych wśród 

instytucji, organizacji publicznych, przedstawicieli i środowisk społeczno- 

gospodarczych oraz mieszkańców powiatu. Prośba do członków Komisji, aby wziąć 

udział w tym etapie. Ankiety będą wysyłane do Gmin. Skierowane ankiet do 

mieszkańców, bo to sa tez przedsiębiorcy. Ankiety powinny być skierowane w 

odpowiednim czasie aby zebrać je w wakacje. Największy problem może wystąpić na 

poziomie respondentów, czyli powrót ankiet.  Najważniejsze aby ankiety skierować do 

młodzieży ale też do osób starszych.  

III ETAP – Sporządzenie Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego. Wnioski i 

diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej Powiatu Wągrowieckiego. Założenia i 

wybory strategiczne decydujące o wyborze celów strategicznych. Kierunki rozwojowe 

i wyzwania strategiczne wraz z analizą potencjału rozwojowego. Określenie misji i wizji 

rozwoju powiatu.  Następnie określenie celów strategicznych, operacyjnych i działań. 

System realizacji strategii to wdrożenie, monitoring i ewaluacja.  

IV ETAP – Konsultacje i opiniowanie Strategii Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego. Etap tez zostanie zakończony podjęciem Uchwały Rady Powiatu 

Wągrowieckiego o przyjęciu Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Na zakończenie Komisja zaopiniowała protokół Nr 4/2022 z 21-03-2022r. 

pozytywnie – (5 głosów za). 

 

 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
 
4.1 Zapytania 
-------------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
-------------------------------------- 
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     4.3  Stanowiska. 

 
--------------------------------------------- 

4.4  Wnioski 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Wiceprzewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Andrzej Wieczorek 
 

 

 

 


